
PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH 
OBSZARU NATURA 2000 

PLH200018 CZERWONY BÓR 

  I WARSZTATY 
ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY 

  
Łomża – 17.09.2013 



PROGRAM WARSZTATÓW 
 I. Część informacyjna warsztatów – prowadzenie Małgorzata Bidłasik – koordynator Planu 

 1000 – 1015   Powitanie i wstęp (przedstawiciel RDOŚ w Białymstoku) 

1015 – 1045    Sieć obszarów Natura 2000 a krajowy system obszarów chronionych (KSOCH)  
              (Agnieszka Kuśmierz, Jan Borzyszkowski) 

 1045 – 1100   Charakter, zasięg przestrzenny, podstawy prawne oraz zakres merytoryczny planu zadań    
               ochronnych (Agnieszka Kuśmierz) 

 1100 – 1115   Rola i zasady udziału społeczeństwa w procesie sporządzania planu zadań ochronnych  
               (Jan Borzyszkowski) 

 1115 - 1145    Prezentacja platformy informacyjnej – sposoby jej użytkowania (Małgorzata Bidłasik) 

 1145 – 1200   Przerwa na kawę 

 1200 – 1215   Problematyka zagrożeń dla celów i przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 –  
   zagrożenia wynikające z uwarunkowań społeczno-gospodarczych (Jan Borzyszkowski) 

1215 – 1300    Przedmioty ochrony  na obszarze PLH200018 Czerwony Bór –  cel i przedmiot ochrony,  

   aktualny stan rozpoznania siedlisk i gatunków (Łukasz Chachulski) 

1300 -1310      Prawne (i inne) skutki ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  
               (Jan Borzyszkowski) 

 II. Część dyskusyjna (interaktywna) – moderowanie: Jan Borzyszkowski 

 1310 – 1400   Pytania, wyjaśnienia, dyskusja i podsumowanie warsztatów 

1400 – 1500    Obiad 

Serwis kawowy będzie dostępny przez rozpoczęciem i przez cały czas trwania warsztatów 

 



SIEĆ OBSZARÓW NATURA 2000  
A KRAJOWY SYSTEM 

OBSZARÓW CHRONIONYCH 
  

PRAWNE PODSTAWY TWORZENIA  
I FUNKCJONOWANIA OBSZARÓW 

NATURA 2000 

I WARSZTATY ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY 
 Łomża – 17.09.2013 

  dr Zdzisław Cichocki, dr Agnieszka Kuśmierz 



Formy ochrony przyrody 

Art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody  (UOP) 
 

1. parki narodowe     uzgodnienie  z Radą Gminy 

      (plan ochrony – opiniowanie przez 
      Radę) 

2. rezerwaty przyrody    „- ” 

3. parki krajobrazowe      uzgodnienie  z Radą Gminy 

4. obszary chronionego krajobrazu     uzgodnienie  z Radą Gminy 

5. obszary Natura 2000       opiniowanie przez Radę Gminy  

       (projekt listy obszarów) 

6. pomniki przyrody 

7. stanowiska dokumentacyjne 

8. użytki ekologiczne 

9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

10.ochrona gatunkowa 

 



Formy ochrony przyrody –  
Krajowy System Obszarów Chronionych – obszary chronione  

(województwo podlaskie) 



Formy ochrony przyrody –  
Sieć obszarów Natura 2000 (Europejska  Sieć Ekologiczna) 

obszary ochrony  
ochronie podlega 
nie cała przestrzeń, 
ale konkretne 
obiekty  
– przedmioty 
ochrony 



Nakładanie się obu systemów – krajowego i europejskiego (art. 25, ust. 2 UOP) 

Formy ochrony przyrody  



Formy ochrony przyrody 

Konsekwencja nakładania się systemów obszarów chronionych 

 
Art. 20, ust. 5 UOP - plany ochrony  

 

• parku narodowego 

• rezerwatu  

• parku krajobrazowego 

 

 

 w części terenu pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinny 
uwzględniać zakres planów zadań ochronnych (art. 28) albo zakres planów 
ochrony (art. 29) obszarów „naturowych” 



Formy ochrony przyrody 

Art. 25 Rodzaje obszarów Natura 2000: 

 

• OSO (ochrona ptaków)   → PLB 

 

• SOO (ochrona siedlisk przyrodniczych)  →  PLH 

 

• PLB + PLH     →   PLC 

 



Przedmioty ochrony  
w obszarach Natura 2000 

OSO (PLB) SOO (PLH) – obecnie obszary mające 

znaczenie dla Wspólnoty 

• gatunki wymienione w zał. I i II Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa  

• gatunki wymienione w zał. II 
Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004,  
nr 229, poz. 2313 z późn. zm.)  

• naturalne siedliska gatunków 
wymienionych w dyrektywie  
i rozporządzeniu 

 

• siedliska wymienione w zał. I i gatunki   
wymienione w zał. II, IV, V Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych   
oraz dzikiej fauny i flory 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska  
z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania 
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(Dz.U. 2010, nr 77, poz. 510) 



Tworzenie, funkcjonowanie i likwidacja  
obszarów Natura 2000 

• Art. 27 UOP, ust. 1 – projekt listy obszarów Natura 2000 (Generalny Dyrektor 
OŚ) dla Komisji Europejskiej (przez Ministra Środowiska – zgoda Rady 
Ministrów)  opinia Rady Gminy 

 

• Art. 27a, ust. 1 UOP – wyznaczanie obszaru Natura 2000 – rozporządzenie 
Ministra Środowiska 

 

• Art. 27a,  ust. 2 – nadzór nad obszarem Natura 2000 (Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska lub Dyrektor Urzędu Morskiego oraz – z zastrz. Art. 32 
ust. 5 – Dyrektor Parku Narodowego, tylko na części obszaru w granicach parku 
narodowego) 

 

• Art. 27a, ust. 3 – zgoda Komisji Europejskiej na zmianę granic lub likwidację 
obszaru Natura 2000 

 



Działania na obszarze Natura 2000  
niezwiązane z jego ochroną, ale mogące mieć 

wpływ na przedmiot i cel ochrony 

• Art. 30 UOP ust. 3 – plany zagospodarowania przestrzennego → uzgodnienie przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

• Art. 33 UOP – zakazy dotyczące działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na 
cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000;  w tym ust. 3 wymóg 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla polityk, strategii, planów, 
programów  (prognoza oddziaływania na środowisko) oraz przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na ochronę obszarów Natura 2000 (raport o oddziaływaniu na 
środowisko) 

• Art. 34 – przypadki, w których można odstąpić od zakazu realizacji określonych 
przedsięwzięć/działań na mocy zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
lub dyrektora urzędu morskiego 

• Art. 35 – kompensacja przyrodnicza 

• Art. 36 ust. 1 – rodzaje działalności na obszarach Natura 2000, które nie podlegają 
ograniczaniu, o ile nie oddziałują znacząco na cele, przedmiot ochrony oraz 
integralność danego obszaru naturowego 



CHARAKTER, ZASIĘG 
PRZESTRZENNY, PODSTAWY 

PRAWNE ORAZ ZAKRES 
MERYTORYCZNY PLANU 
ZADAŃ OCHRONNYCH  

  dr Zdzisław Cichocki, dr Agnieszka Kuśmierz 

I WARSZTATY ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY 
  Łomża – 17.09.2013 



Plan zadań ochronnych  
obszaru Natura 2000 

Art. 28 UOP – sporządzanie planu zadań ochronnych:  

• kto? – nadzorujący obszar (na 10 lat; po 6 latach od wyznaczenia i 
zatwierdzenia przez Komisję Europejską w przypadku obszaru mającego 
znaczenie dla Wspólnoty (ust. 1) 

• prawo do udziału osobom i podmiotom prowadzących działalność w obrębie 
siedlisk chronionych w pracach nad projektem planu (ust. 3)  

• udział społeczeństwa (ust. 4)  

• ustanowienie planu zadań ochronnych na mocy zarządzenia wydanego przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; zarządzenie to jest aktem prawa 
miejscowego (ust. 5)  

 



Plan zadań ochronnych  
obszaru Natura 2000 

Art. 28, ust. 10 – zakres merytoryczny planu zadań ochronnych:  

• identyfikacja zagrożeń, cele działań ochronnych, określenie tych działań  
z identyfikacją podmiotów wykonujących i rozmieszczenie działań, w tym 
ochrony czynnej, monitoringu oraz uzupełnienia wiedzy (pkt. 2-4) 

• wskazania do zmian w istniejących dokumentach planowania przestrzennego  
gminy (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) oraz regionalnych (pkt. 5) 
(„wymuszanie” konieczności przystąpienia do zmian tych dokumentów? A co ze 
sporządzaniem nowych”?)   

• wskazanie potrzeby (lub nie) oraz terminu sporządzenia planu ochrony (pkt. 6), 
o którym mowa w art. 29 UOP i którego ustanowienie powoduje utracenie 
mocy planu zadań ochronnych (ust. 12)  

• przypadki, w których planu zadań ochronnych nie sporządza się (ust. 11);  
 

Art. 29 – plan ochrony obszaru Natura 2000 

 



Rozporządzenie Ministra Środowiska  
z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 
(Dz.U. 2010, nr 34 poz. 186) … 

… akt wykonawczy wydany na podstawie art. 28 ust. 13 
UOP 



Rozporządzenie… 

• §1 Rozporządzenie określa: tryb sporządzania projektu planu, zakres 
koniecznych prac oraz tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych  

 

• §2 Tryb sporządzania projektu planu obejmuje m.in.:  

–   ustalenie terenu oraz przedmiotów ochrony (pkt 1)  

–   identyfikację zainteresowanych planem osób i podmiotów (pkt 4)  

–   sformułowanie zadań ochronnych (pkt 5)  

 

 

 



Rozporządzenie… 
§3 Zakres prac: 

–    opisanie granic (forma wektorowa), weryfikacja i uzupełnienie informacji, w tym m.in. o 
uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych – istniejących i wynikających z przyjętych 
(w gminach) kierunków rozwoju i planów zagospodarowania przestrzennego, ocena 
stanu ochrony przedmiotów ochrony (pkt 3)  

–    ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz prawdopodobnych kierunków zmian 
uwarunkowań – przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych (pkt 4)  

–   ustalenie celów działań ochronnych (utrzymanie właściwego stanu, osiągnięcie 
właściwego stanu, uzupełnienie wiedzy) (pkt 5)  

–   ustalenie działań ochronnych (zakres prac, miejsce realizacji, terminy i częstotliwość 
prac, podmioty odpowiedzialne, koszt i techniczne uwarunkowania, zapewnienie 
monitoringu osiągania celów) (pkt 6)  

–    ustalenie wskazań do zmian planów zagospodarowania przestrzennego – gminnych i 
regionalnych., o ile ich realizacja naruszałaby zakazy, o których mowa w art. 33 UOP, 

ust. 1  

–   ocena potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru Natura 2000 
(pkt 8)  

–   forma dokumentacji planu (pkt 9) 



ROLA I ZASADY UDZIAŁU 
SPOŁECZEŃSTWA 

W SPORZĄDZANIU  
PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH 

dr Jan Borzyszkowski, dr Bożena Kornatowska 

I WARSZTATY ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY 
  Łomża – 17.09.2013 



Ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko 

 

Art. 21 ust. 24a dotyczy projektów planów ochrony i o projektów planów 
zadań ochronnych tworzonych dla form ochrony przyrody. 

 

Każdy ma prawo do zapoznania się z projektem. Udostępnienie tych 
informacji następuje na wniosek, w dniu złożenia wniosku.  

Prawo krajowe 



Prawo krajowe 

Ustawa  
z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

 
Art. 39 ust. 1  
Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez 
zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o: 
1) przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie; 
2) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w 

którym jest ona wyłożona do wglądu; 
3) możliwości składania uwag i wniosków; 
4) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 

21-dniowy termin ich składania; 
5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 
6) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli jest prowadzone. 



•  Gminy 

•  Starostwo powiatowe 

•  Marszałek województwa i geolog wojewódzki 

•  Nadleśnictwo 

•  Organ sprawujący nadzór nad lasami niepaństwowymi 

•  RZGW i inni zarządcy wód, np. WZMiUW 

•  Użytkownicy obwodów rybackich, użytkownicy stawów rybnych 

•  Lokalny i regionalny organ Polskiego Związku Wędkarskiego 

•  Lokalne koło Polskiego Związku Łowieckiego 

•  Dyrektor urzędu morskiego, jeżeli obszar obejmuje pas techniczny 

•  Lokalna Grupa Działania Leader 

•  Lokalne stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju turystyki, ochrony środowiska, ochrony 
wartości przyrodniczych i kulturowych itp. 

•  Organizacje ekologiczne prowadzące działalność na rzecz ochrony odpowiednich siedlisk lub 
gatunków 

•  Wszystkie podmioty, które dotychczas realizowały lub deklarują taką chęć działania z zakresu 
ochrony przyrody 

•  Osoby i instytucje, które brały udział w zaprojektowaniu obszaru (autorstwo SDF, autorstwo 
ekspertyz wykorzystanych do sporządzenia SDF) 

•  Osoby i instytucje prowadzące badania naukowe w zakresie odpowiednich siedlisk przyrodniczych 
lub gatunków 

•  Rolnicy, właściciele lasów niepaństwowych, wspólnoty gruntowe 

•  Osoby cieszące się autorytetem „liderów lokalnych”, także nieformalnym 

Kto jest ważny podczas planowania ochrony? 



 

Postępowanie z udziałem społeczeństwa 
 
 
 
 
 

 
 
Zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność 
w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków 
 
 
 
 

 

 

-  wymagane przed ustanowieniem planu zadań ochronnych i planu ochrony, 

 

-  publiczne ogłoszenie projektu planu (internet), 

 

-  każdy ma prawo wnieść uwagi i wnioski, które muszą być rozważone. 

Uspołecznienie procesu planowania  
i zarządzania obszarami Natura 2000 



Uspołecznienie procesu planowania  
i zarządzania obszarami Natura 2000 

Korzyści dla społeczności lokalnej 

• dostęp do rzetelnej informacji,  

• uczciwe traktowanie – „nic o nas bez 
nas”, 

• rozwiane mity, 

• objaśnione korzyści i ograniczenia, 

• wspólne tworzenie. 

 

Korzyści dla sieci Natura 2000 

• bezkonfliktowy plan zadań 
ochronnych, 

• stworzenie zespołów 
odpowiedzialnych za zarządzanie 
obszarami Natura – nauka wspólnego   
zarządzania, 

• świadome i odpowiedzialne 
społeczeństwo 

Plan ochrony ma być zrozumiały i przyjazny dla wszystkich. 
  
Wspólne tworzenie planu stwarza możliwość pogodzenia 
sprzecznych interesów. 



Uspołecznienie procesu planowania  
i zarządzania obszarami Natura 2000 

• Przedstawiciele gmin znajdujących się w zasięgu granic obszarów Natura 2000  

 

• Reprezentanci  instytucji, którzy mogą mieć wpływ na plan ochrony ze względu  
na sprawowany nadzór i zarządzanie  

 

•  Reprezentanci użytkowników/zarządców, na których plan ochrony będzie miał    
 bezpośredni wpływ  

 

•  Eksperci-przyrodnicy, posiadający dogłębną wiedzę o przedmiotach ochrony 

Zespół Lokalnej Współpracy  



PLATFORMA 
INFORMACYJNO-
KOMUNIKACYJNA 

[ PIK ] 

  mgr inż. Małgorzata Bidłasik, dr Agnieszka Kuśmierz 

I WARSZTATY ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY 
 Łomża – 17.09.2013 



http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/plany-czerwony-bor.html 

Dostęp do dokumentacji PZO 



PIK – system informacyjno-komunikacyjny 

Baza wiedzy o faunie  
i szacie roślinnej  

obszarów Natura 2000 

Serwery 

Aplikacje: 
- edytowania 
- przeglądania 
- wyszukiwania 

Użytkownicy: 
- nadzorujący  
  funkcjonowanie 
  obszarów Natura  
  2000 (GDOŚ) 
- sporządzający  
   projekty planów  
   zadań ochronnych 
   (RDOŚ, PN)  
- ustanawiający plany 
  zadań ochronnych  
  (RDOŚ) 
- interesariusze  
  na danym obszarze 



Kroki tworzenia PZO z wykorzystaniem PIK  
 K1: Wypełnianie części lub całości PZO 

 K2: Akceptacja części lub całości PZO 

 K3: Zgłaszanie uwag przez Zespół Lokalnej Współpracy do treści części lub całości PZO (7 dni) 

 K3a: Uwzględnienie uwag (po upływie 7 dni) 

 K4: Akceptacja części lub całości PZO 

 K5: Konsultacje społeczne (21 dni) 

 K5a: Wprowadzanie uwag (po upływie 21 dni) 

 K6: Akceptacja całości PZO po uwzględnieniu uwag - zatwierdzenie ostatecznej wersji 

 K7: Pełna dokumentacja na stronie projektowej 

Etap I 



Platforma informacyjno-komunikacyjna 

http://pzo.gdos.gov.pl/ 



Użytkownicy PIK 

1. Użytkownik uprawniony do tworzenia PZO i dokumentu zarządzenia 

ostatecznego (ZO) oraz zarządzania dokumentami 

 

2. Użytkownik zewnętrzny uprawniony do przeglądania, wyszukiwania, 

pobierania i opiniowania dokumentów  



Funkcje dostępne po zalogowaniu 

 Opcje w menu głównym     



Dokumenty PIK 

 artykuł – znajduje się w zasobach PIK jako strona Internetowa i na takiej 

zasadzie może być udostępniany 

 dokument zewnętrzny – składa się z pliku fizycznego i jego atrybutów 

 grupa dokumentów – grupuje wiele dokumentów 

 plan zadań ochronnych – formularz odwzorowujący szablon PZO 

 zarządzenie Dyrektora – formularz odwzorowujący szablon 

Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 



Przeglądanie dokumentów 

 opcja Dokumenty w menu głównym PIK – przeglądanie 



Przeglądanie dokumentów 



Komentarze do dokumentów – Forum PIK 



Konsultacje społeczne 



Wyszukiwanie informacji z bazy wiedzy 



Monitoring działań ochronnych  



Problematyka zagrożeń dla celów  
i przedmiotów ochrony  

obu obszarów Natura 2000 –  
zagrożenia wynikające  

z uwarunkowań społeczno-gospodarczych  

dr Jan Borzyszkowski 

I WARSZTATY ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY 
 Łomża – 17.08.2013 



Czynniki (generatory) zagrożeń 

 profil gospodarczy rejonu (przestrzeń społeczno-gospodarcza – PSG) 

 sytuacja społeczno-ekonomiczna rejonu (dochody, w tym własne, wydatki, 
stopa bezrobocia) 

 lokalne strategie gospodarcze 

 polityki w zakresie ochrony środowiska (programy ochrony środowiska) 

 plany urządzeniowo-rolne 



 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(konfrontacja postanowień dokumentu z rozmieszczeniem przedmiotów 
ochrony obszaru Natura 2000) 

 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego („dwukierunkowa” 
konfrontacja rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz ustaleń planu  
z rozmieszczeniem przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000) 

Polityka przestrzenna gmin 







PRZEDMIOTY OCHRONY  
W OBSZARZE NATURA 2000  

 CZERWONY BÓR 
PLH200018 

  dr Łukasz Chachulski 

I WARSZTATY ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY 
 Łomża – 17.09.2013 
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Charakterystyka obszaru  

• Powierzchnia 5052,2 ha 

• Obejmuje wzniesienia morenowe i wydmy ciągnące się południkowo na 
południe od Łomży i na zachód od Zambrowa 

• Ponad 60% obszaru pokrywają lasy, wśród których dominują bory sosnowe 
świeże a miejscami suche sosnowe bory chrobotkowe.  

• Lasy liściaste łęgowe i grądowe zajmują niewielkie powierzchnie w dolinach 
rzek Gać, Jastrząbka, Ruz i innych drobnych cieków 

• W północno zachodniej, środkowej i południowo-zachodniej części terenu, 
na ubogich, suchych piaskach wydmowych występują zarośla jałowca 
pospolitego, wrzosowiska i murawy napiaskowe 

 
Łącznie stwierdzono tu 9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 
Siedliskowej 



2330 – Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi – 0,10 %  (5,05 ha) 

4030 –  Suche wrzosowiska (All. Calluno-Arctostaphylion, Calluno-Genistion, 
 Pohlio-Callunion) – 0,40 %   (20,21 ha) 

5130 – Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach  lub murawach  
 nawapiennych – 14,70 %  (742,67 ha) 

6120 – Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe  (All. Koelerion glaucae) – 
 1,00 % (50,52 ha) 

6510 – Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All. Arrhenatherion 
 elatioris) – 0,10% (5,05 ha),  
 ocena D (obecnie nie stanowi przedmiotu ochrony) 

Siedliska nieleśne  
z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej  



2330 – Wydmy śródlądowe  
z murawami piaskowymi   

• Murawy psammofilne utrzymują się z reguły na siedliska porolnych lub 
wylesionych 

• Są to ubogie gatunkowo zbiorowiska z dominacją szczotlichy siwej, porostów  
z rodzajów chrobotek (Cladonia), mchów z rodzajów szroniak (Niphotrichum 
canescens), płonnik (Polytrichum piliferum) 

• Ze względu na nieprzydatność dla celów gospodarczych zajmowanych przez 
nie siedlisk jedynym istotnym zagrożeniem jest przeznaczanie zajmowanych 
przez nie gruntów pod zabudowę 



2330 – Wydmy śródlądowe  
z murawami piaskowymi   



 4030 – Suche wrzosowiska  
(All. Calluno-Arctostaphylion,  

Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion)  

• Wrzosowiska utrzymują się z reguły na siedliska porolnych lub wylesionych 

• Są to ubogie gatunkowo zbiorowiska z dominacją wrzosu pospolitego, 
jastrzębca kosmaczka (Hieracium pilosella), traw psammofilnych z rodzajów 
szczotlicha (Corynephorus), strzęplica (Koeleria), mietlica (Agrostis) oraz 
mchów i porostów 

• Ze względu na nieprzydatność dla celów gospodarczych zajmowanych przez 
nie siedlisk jedynym istotnym zagrożeniem antropogenicznym jest 
przeznaczanie zajmowanych przez nie gruntów pod zabudowę 

• Czynnikiem naturalnym powodującym degradację siedliska jest zarastanie 
sosną oraz gatunkami drzew lekkonasiennych, zmiana warunków termicznych, 
świetlnych i wilgotnościowych powoduje wypadanie gatunków 
charakterystycznych 

 



 4030 – Suche wrzosowiska  
(All. Calluno-Arctostaphylion,  

Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion)  

http://www.powiat.szczecinek.pl 



5130 – Zarośla jałowca pospolitego na 
wrzosowiskach  lub murawach nawapiennych  

• Zarośla jałowca pospolitego, stanowiące 
stadium sukcesji roślinności prowadzącej 
od ubogich muraw piaskowych do 
wykształcenia bory sosnowego suchego 
lub świeżego 

• Poza jałowcem, do gatunków 
diagnostycznych należą: mącznica 
lekarska (Arctostaphylos uva-ursi), 
jastrzębiec baldaszkowaty (Hieracium 
umbellatum), wrzos pospolity (Calluna 
vulgaris) 

 



5130 – Zarośla jałowca pospolitego na 
wrzosowiskach  lub murawach nawapiennych  

• Zachowanie zarośli jałowca pospolitego w warunkach polski niżowej wymaga 
czynnej ochrony, której celem jest powstrzymanie sukcesji lasu 

• Dzięki usuwaniu nalotu drzew panują wystarczająco dobre warunki 
oświetlenia dla utrzymania cennych gatunków roślin jak np. mącznica lekarska 
(Arctostaphylos uva-ursi) 

• Do zagrożeń antropogenicznych należy wzniecanie pożarów, zbiór rośli 
lekarskich (mącznica), oraz zagospodarowywanie jałowczysk jako działki 
budowlane, składowiska odpadów etc. ponieważ w rozumieniu gospodarki 
rolnej są to nieużytki 

 



6120 – Ciepłolubne, śródlądowe murawy 
napiaskowe (All. Koelerion glaucae) 

• Murawy strzęplicy sinej (Koeleria glauca) i innych traw psammofilnych,  
ze znacznym udziałem gatunków o kontynentalnym typie zasięgu 

• Do gatunków diagnostycznych zalicza się lepnicę tatarską (Silene tatarica), 
lepnicę litewską o zasięgu bałtyckim (Silene lithuanica), goździka piaskowego 
(Dianthus arenarius), kostrzewę piaskową (Festuca psammophila) i kostrzewę 
poleską (Festuca polesica), traganka piaskowego (Astragalus arenarius) 

• Siedlisko było tradycyjnie wykorzystywane jako ubogie, ekstensywne 
pastwiska 

• Podstawowym zagrożeniem dla muraw strzęplicowych jest zaniechanie 
gospodarki pasterskiej i powolne zarastanie nalotem drzew (sosna, brzoza 
brodawkowata) i krzewów (głóg, tarnina) 

 



6120 – Ciepłolubne, śródlądowe murawy 
napiaskowe (All. Koelerion glaucae) 



Siedliska 2330, 4030, 5130, 6120 - zagrożenia 

• Siedliska muraw napiaskowych, ciepłolubnych muraw napiaskowych, wydm 
śródlądowych z murawami napiaskowymi oraz suchych wrzosowisk nie są 
siedliskami klimaksowymi (docelowymi) 

• Stanowią przejściowe stadia sukcesji roślinności zmierzającej do wykształcenia 
suchych lub świeżych borów sosnowych 

• Ich utrzymanie wymaga ochrony czynnej polegającej na powstrzymywaniu 
sukcesji tj. nie dopuszczeniu do pojawienia się podrostu drzew i krzewów, 
które zmienią warunki wilgotności, nasłonecznienia i żyzności siedliska 

• Wiele gatunków diagnostycznych wymienionych wyżej siedlisk (w tym 
gatunków objętych ochroną) ginie pod wpływem zmian warunków 
siedliskowych, jaka następuje w dalszych etapach sukcesji roślinności 

• Ochrona czynna w przypadku tych siedlisk jest niezbędna, ponieważ 
najczęściej są to tereny, na których nie jest prowadzona gospodarka rolna  
czy leśna 

 



Konietlica łąkowa Trisetum flavescens 

• Dwu lub trzykośne łąki trwałe, na glebach świeżych, żyznych, na siedlisku lasu 

grądowego 

• Użytkowane w tradycyjny sposób, bez podsiewania, nawożenia 

• Bogate gatunkowo zazwyczaj  

ze współdominacją traw:  

rajgrasu wyniosłego  

Arrhenatherum elatius,  

konietlicy łąkowej Trisetum  

flavescens, owsicy omszonej 

Avanula pubescens, wiechliny  

łąkowej Poa pratensis czy  

kostrzewy łakowej Festuca  

pratensis 

6510 – Niżowe i górskie  
świeże łąki użytkowane ekstensywnie 



6510 – Niżowe i górskie  
świeże łąki użytkowane ekstensywnie  

Łąka świeża, aspekt letni z kwitnącym złocieniem właściwym (Leucanthemum vulgare) 



 Do gatunków dwuliściennych, charakterystycznych dla związku Arrhenatherion 
elatioris należą między innymi: przytulia pospolita Galium mollugo, dzwonek 
rozpierzchły Campanula patula, bodziszek łakowy Geranium pratense, świerzbnica 
polna Knautia arvensis, kozibród łąkowy Tragopogon pratensis, pępawa dwuletnia 
Crepis biennis 

 

Dzwonek rozpierzchły Campanula patula Skalnica ziarenkowata  Saxifraga granulata 

6510 – Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie Arrhenatherion elatioris 



Istotne zagrożenia antropogeniczne: 

 

• niszczenie runi i stanowisk roślin w wyniku orki, podsiewania 

• zmiana kwalifikacji gruntu, przeznaczanie pod zabudowę, grunty orne 

• intensywny wypas – niszczenie runi przy zbyt dużej obsadzie i obciążeniu 

• zaniechanie użytkowania rolniczego 

• zalesianie 

• zbyt intensywne użytkowanie rolnicze, intensywne nawożenie, zbyt wczesne 
pokosy 

• balotowanie plonu, zbiór bez naturalnego suszenia siana na powierzchni 

 

6510 – Niżowe i górskie  
świeże łąki użytkowane ekstensywnie 



9170 – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Tilio-Carpinetum, 
 Galio-Carpinetum) – 0,5 %  (25,26 ha) 

91E0 – Łęgi wierzbowe, olszowe, topolowe i jesionowe (All. Alnenion 
 glutinoso-incanae) – 1,00 %  (50,52 ha) 

91I0 –  Ciepłolubne dąbrowy (O. Quercetalia pubescenti-petraeae) –  
 2,00 %   (101,04 ha) 

91T0 – Sosnowy bór chrobotkowy i chrobotkowa postać boru świeżego                        
 (Cladonio-Pinetum, Peucedano-Pinetum) – 0,10% (5,05 ha) 

Siedliska leśne  
z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej  



• Grądy to wielogatunkowe lasy liściaste z dominacją lipy, dębu szypułkowego, 
graba, z domieszką klonu jawora, klonu zwyczajnego, jabłoni dzikiej, stałym 
udziałem świerka lub sosny i drzew lekkonasiennych 

• Bogata warstwa krzewów z leszczyną, kruszyną, trzmieliną, jarzębiną i 
czeremchą. W runie dominują geofity tworzące barwny aspekt wiosenny np. 
zawilec gajowy, groszek wiosenny, przylaszczka pospolita, kokoryczki, konwalia 
majowa, kokorycze i in. 

• Gatunki charakterystyczne zespołu Tilio-Carpinetum betuli  (grąd 
subkontynentalny): grab zwyczajny, Carpinus betulus, leszczyna pospolita 
Corylus avellana, trzmielina brodawkowata Euonymus verrucocus, przytulia 
rozłogowa Galium schultesii, przytulia (przytulinka) wiosenna Cruciata glabra, 
jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus) 

 

 

9170 – Grąd subkontynentalny  



9170 – Grąd subkontynentalny  



Istotne zagrożenia antropogeniczne: 

 

• Użytkowanie lasu prowadzące do 
utrzymania/wytworzenia jednowiekowej i 
jednopiętrowej struktury lasu 

• Stosowanie zrębów na dużych powierzchniach 

• Krótki okres odnowienia 

• Całkowite usuwanie martwych drzew i 
martwego drewna 

• Pozostawianie/wprowadzanie gatunków 
inwazyjnych 

 

9170 – Grąd subkontynentalny 



Łęg jesionowo-olszowy –  
zespół Fraxino-Alnetum glutinosae 

 

• Nizinny łęg występujący wzdłuż małych cieków (zwany łęgiem strumykowym); 
często występuje na glebach z wyraźnymi śladami zabagnienia; towarzyszy  
mu roślinność szuwarowa ( przytulia błotna Galium palustre, tarczyca pospolita 
Scutellaria galericulata, kosaciec żółty Iris pseudoacorus) oraz gatunki 
przechodzące z olsów (karbieniec pospolity Lycopus europaeus, psianka 
słodkogórz Solanum dulcamara, turzyca długokłosa Carex elongata, porzeczka 
czarna Ribes nigrum) oraz zalewanych łąk (kaczyniec Caltha palustris) 

• Drzewostan zdominowany przez olszę czarną i jesion wyniosły niekiedy  
z domieszką sosny lub świerka (regionalnie); powstaje na glebach mułowo-
glejowych i murszowo-mineralnych o odczynie obojętnym lub słabo kwaśnym 

 

91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe,  
olszowe i jesionowe 



Łęg jesionowo-olszowy 



Istotne zagrożenia antropogeniczne: 

• Spiętrzanie wody na naturalnych ciekach, które prowadzi do długotrwałego 
zalania powierzchni i „olsowienia” lasów łęgowych 

• Budowle piętrzące, regulacja przepływu, zakłócanie naturalnego rytmu 
zalewów 

• Użytkowanie lasu prowadzące do utrzymania/wytworzenia jednowiekowej 
i jednopiętrowej struktury lasu 

• Stosowanie zrębów na dużych powierzchniach 

• Krótki okres odnowienia 

• Całkowite usuwanie martwych drzew i martwego drewna 

• Pozostawianie/wprowadzanie gatunków inwazyjnych 

 

Łęgi jesionowo-olszowe 



• Dąbrowa z dominacją dębu bezszypułkowego, lub szypułkowego 

i domieszką sosny zwyczajnej 

• Roślinność runa składa się z trzech odmiennych ekologicznie grup gatunków: 

ubogich borów (siódmaczek leśny, borówka czernica), borów mieszanych 

(trzcinnik leśny, dziurawiec skąpolistny, orlica pospolita), oraz wilgotnych 

żyznych łąk (mieczyk dachówkowaty, czarcikęs łakowy, okrzyn łąkowy, przytulia 

północna) 

• Zbiorowisko jest typowe dla Europy południowej (Bałkany) a w Polsce 

występuje ekstrazonalnie (głównie w południowej części kraju) 

91I0 – Ciepłolubne dąbrowy  
Potentillo albae-Quercetum 



Stanowisko ciepłolubnej dąbrowy (zepół Potentillo albae-Quercetum) 

91I0 – Ciepłolubne dąbrowy 
Potentillo albae-Quercetum 



• Bór sosnowy, na ubogich, kwaśnych glebach bielicowych wytworzonych  

z piasku luźnego, w miejscach z niskim poziomem wód gruntowych – na 

wydmach śródlądowych, a także na siedliskach wtórnych, na gruntach 

porolnych 

• Charakteryzuje się luźnym drzewostanem sosnowym oraz ubogim runem  

z dominacją porostów i mchów, kępami jałowca pospolitego 

• Do charakterystycznych gatunków należą chrobotki: leśny (Cladonia 

arbuscula), widlasty (C. furcata), wysmukły (C. gracilis) i inne gatunki z rodzaju 

Cladonia, rzęsiak pospolity (Ptilidium ciliare) 

91T0 – Sosnowy bór chrobotkowy  
(Cladonio-Pinetum i chrobotkowa  

postać Peucedano-Pinetum) 



91T0 – Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum  
i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) 



91T0 – Sosnowy bór chrobotkowy  

Istotne zagrożenia antropogeniczne: 

• Stosowanie zrębów na dużych powierzchniach 

• Całkowite usuwanie martwych drzew i martwego drewna 

• Zarastanie runa gatunkami traw w wyniku naturalnej sukcesji 

• Zanieczyszczenia powietrza 

Cladonia arbuscula chrobotek leśny Cladonia florkeana – chrobotek Florkego 



Istotne zagrożenia antropogeniczne: 

• Propagowanie sosny na siedlisku ciepłolubnych dąbrów 

• Zamiana stanowisk na grunty rolne 

• Pożary (siedlisko występuje w najcieplejszych stanowiskach np. zboczach 

o południowej i południowozachodniej ekspozycji) 

91I0 – Ciepłolubne dąbrowy  
Potentillo albae-Quercetum 



Warunki dobrej współpracy  
eksperta z Gospodarzem 

Zadania eksperta przyrodniczego przy opracowaniu projektu PZO: 

• Przygotowanie informacji o przedmiotach ochrony w zakresie: lokalizacji, 
oceny stanu zachowania i perspektywy ochrony na podstawie dostępnych 
źródeł literaturowych i inwentaryzacji uzupełniającej prowadzonej według 
kryteriów monitoringu GIOŚ 

• Wykonanie analizy zagrożeń 

• Przedstawienie projektu zadań ochronnych 

 

Zadania dobrze funkcjonującego Zespołu Lokalnej Współpracy: 

• Udzielenie dodatkowych informacji o lokalizacji przedmiotów ochrony 

• Udzielanie informacji o ewentualnych istniejących i potencjalnych 
zagrożeniach 

• Współdziałanie przy właściwym sformułowaniu propozycji istotnych i 
wykonalnych zadań ochronnych w zakresie swoich kompetencji (zwłaszcza w 
zakresie gospodarki rolnej, leśnej, wodnej) 

 



PRAWNE (I INNE) SKUTKI 
USTANOWIENIA 

PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH 

dr Zdzisław Cichocki, dr Jan Borzyszkowski 

I WARSZTATY ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY 
 Łomża – 17.09.2013 



• Ograniczenia w gospodarowaniu 

 

• Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu: 

 - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 

• Narzędzia egzekwowania ustaleń planu zadań ochronnych → problem do dyskusji 

 

• Art. 36, ust. 3 → problemy rekompensaty finansowej 

 

• Art. 37 → nakazy wstrzymania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać  
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i podjęcie właściwych działań 
naprawczych 



Zapraszamy do dyskusji 



Kontakt z zespołem autorskim 

tel. 22 37 50 549 
 

e-mail: bm@ios.edu.pl 



PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH 
OBSZARU NATURA 2000 

CZERWONY BÓR PLH200018 

  DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ  
W WARSZTATACH  

ZESPOŁU LOKALNEJ 
WSPÓŁPRACY 

  
Łomża – 17.09.2013 


